FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO
BASES D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ PER A LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI. (Ref.: EXP‐07/16)

1. OBJECTE:
És objecte d'estes bases la regulació per a la contractació d'un/a Col∙laborador/a d'Investigació,
especialitzat/a en Física Atmosfèrica, de la Terra i el Cosmos, Aplicada (Termodinàmica) o de Medi
ambient i amb el Diploma d'Estudis Avançats o un Màster Universitari (amb TFM aprovat) en algun
tema relacionat amb la Física de l'Atmosfera, la Meteorologia o la Termodinàmica Atmosfèrica,
per al Programa de Meteorologia i Contaminació Atmosfèrica – Àrea de Dinàmica dels
Contaminants.
Les tasques a realitzar s'emmarquen en el Projecte VERSUS del Programa de Desenrotllament i
Innovació Orientada als reptes de la Societat del Ministeri d'Economia i Competitivitat (CGL2015‐
67466‐R) i tenen com a objectiu la realització d'una Tesi Doctoral sobre el paper dels usos del sòl
en l'acumulació i realimentació de vapor d'aigua en l'atmosfera.
2. CONDICIONS DEL CONTRACTE DE TREBALL:
Règim jurídic: Contractació en règim de dret laboral.
Duració: 36 mesos.
Categoria professional: Col∙laborador d'Investigació
Període de prova: Segons Conveni.
Jornada: Completa.
Salari: 17.526,23 euros bruts anuals
Tipus de contracte: temporal per obra i servici
Lloc de treball: La prestació del treball es realitzarà en la seu de la Fundació CEAM a Paterna
(València).
3. REQUISITS DELS SOL∙LICITANTS:
Per a ser admesos a la selecció, serà necessari que els candidats reunisquen tots els requisits
indispensables a la data de terminació del termini de sol∙licituds i durant el procés de selecció, no
podent‐se entrar a valorar les sol∙licituds en cas contrari:
Requisits indispensables
Llicenciat en Físiques o Grau en Físiques,
especialitzat (o amb intensificació) en Física
Atmosfèrica, de la Terra i el Cosmos, Aplicada SI/NO
(Termodinàmica) o de Medi ambient

Baremació

Diploma d'Estudis Avançats o Màster Universitari
(amb TFM aprovat) en algun tema relacionat amb la SI/NO
Física de l'Atmosfera, la Meteorologia o la
Termodinàmica Atmosfèrica
Anglés, nivell mínim B2 o semblant (conversació)
Apte/NO Apte. L’entrevista es realitzarà
íntegrament en anglés.
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Permís de Conduir tipus A o B, i preferentment
vehicle propi

SI/NO

Mèrits valorables
Baremació
Coneixement d'entorn Linux/Unix i programació SI: 2 PUNTS
Script Shell. Coneixements de programació (Fortran, NO: 0 PUNTS
Matlab, R, etc.).
Coneixements de modelització numèrica amb SI : Fins a 4 PUNTS
models estire‐meteorològics i/o de dispersió NO : 0 PUNTS
lagrangiana.
Coneixement de models d'intercanvi energètic sòl‐ SI : Fins a 4 PUNTS
vegetació‐atmosfera
NO : 0 PUNTS
Experiència en ús i tractament de dades
meteorològiques en formats NetCDF, GRIB, HDF,
etc.
Coneixement i experiència en l’ús i tractament de
bases de dades d'usos del sòl.

SI : Fins a 2 PUNTS
NO : 0 PUNTS
SI : Fins a 1 PUNTS
NO : 0 PUNTS

Publicacions científiques i comunicacions en
congressos internacionals en l'àmbit de l'anàlisi
meteorològica i de la modelització estire‐
meteorològica. Escrits en Anglés.

Més de sis: 2 PUNTS
Més de tres i menys de sis : 1 PUNTS
Més d'una i menys de tres: 0,5 PUNTS
Menys d'una: 0 PUNTS

Entrevistes (si és procedent)
Resultat de l'entrevista personal.

Baremació
Criteri qualitatiu a juí del tribunal en què
es valoraran aspectes, actituds i capacitats
relacionades amb el lloc de treball.
L'entrevista es realitzarà íntegrament en
anglés.
12 PUNTS

TOTAL

27 punts

Només es valoraran i baremaran aquells requisits i aspectes expressats de manera clara i
específica tant en el CV com en la sol∙licitud, que permeten la seua quantificació i valoració.
Per a realitzar l'entrevista s'haurà de complir amb tots els requisits indispensables i aconseguir un
mínim de sis punts en els mèrits valorables.
4. DOCUMENTACIÓ:
1.‐ Curriculum Vitae en què s'acredite el compliment dels requisits per a participar en el procés de
selecció, així com els mèrits que es pretenen fer constar.
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2.‐ Fotocòpia de la primera i última pàgina de les publicacions i/o comunicacions realitzades (en la
que s'incloguen el nom de tots els autors així com el títol i el resum del treball realitzat).
En cas de quedar seleccionat, i se sol∙liciten, haurà de presentar‐se l'original (o fotocòpia
autoritzada) dels documents que se citen.
5. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ:
Les persones interessades hauran d'enviar la documentació abans indicada, via correu‐e (*) a la
direcció emilio@ceam.es, fins al 21 de juliol de 2016, a les 15:00 hores.
(*) se enviarà justificant de recepció dels CV rebuts.
MOLT IMPORTANT: Ha de fer‐se constar en tot cas, la referència: EXP‐07/16 tant en el correu
electrònic com en el C.V.
6. TRIBUNAL DE SELECCIÓ
Dos Investigadors Principals (IP) responsables de la sol∙licitud
La Direcció Financera (DF) o persona en qui delegue
Un/a membre més proposat/a pels IP amb el vistiplau de la DF
7. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
A la vista de la documentació presentada, es realitzarà l'avaluació per part del Tribunal de Selecció
constituït a este efecte i si s’estima oportú podrien ser convocats/as a una segona prova
consistent en una entrevista.
Conclòs el procés de selecció, es farà pública la resolució definitiva amb les dades del candidat/a
seleccionat/a en la pàgina Web de la Fundació: www.ceam.es (ofertes d'ocupació)
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